Styrelsens i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, förslag till beslut om bemyndigande
avseende förvärv av egna aktier
_____________________________________________________________________________
Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar
att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:
1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolagets dotterföretag
ska vid beräkningen anses som Bolagets.
4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet
med Bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för Bolaget att som betalning vid
eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier samt att fungera som ett verktyg för
styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att
använda Bolagets kassa. Styrelsen bemyndigas även att återköpa aktier i syfte att senare överlåta
dessa till en eller flera förvärvare som inte tidigare är aktieägare i Bolaget.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
____________________
Lund i mars 2018
DORO AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
____________________________________________________________________________
Bolagets ekonomiska ställning
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2017 framgår av årsredovisningen
räkenskapsåret 2017. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats
värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär
styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid
tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
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Förvärvsbemyndigandets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det
styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens
egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

_____________________
Lund i mars 2018
DORO AB (publ)
Styrelsen

